Előzetes Felhívás
- a Como Magántőkealap („Alap”) befektetői számára Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy a Capstone Befektetési Alapkezelő az Alap
jegyzett tőkéjének felemeléséről határozott. Az Alap induló tőkéjét 300.000.000-val,
mindösszesen 550.000.000 Ft-ra kívánjuk emelni. Mivel az Alap újabb, az Alap
befektetési politikájához igazodó részesedés/ek megvásárlását tervezi és az Alap
szabad pénzeszközei erre nem elegendőek, tőkeinjekció vált szükségessé.
Az Alap jegyzett tőkéjének felemeléséről az ALAPKEZELŐ önállóan dönt
azzal, hogy a döntés hatálybalépéséhez a Befektetők által birtokolt Befektetési
Jegyek egyszerű többségének jóváhagyása szükséges. A jegyzett tőke
felemeléséről az Alapkezelő a futamidő első 25 évében határozhat. A
tőkeemelés mértéke nem korlátozott. A Befektetők a jegyzett tőke felemelése
esetén új jegyzési időszak során (2021.11.15 és 2021.12.31. között) befektetéseik
arányában kötelesek a pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítésére. A
jegyzést követően a befizetésekről új befektetési jegyek kerülnek előállításra.
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A tőkeemelés, valamint
az új Forgalmazó,
a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos rendelkezések,
továbbá egyéb kisebb horderejű kiegészítések, pontosítások

átvezetése érdekében az Alapkezelő módosítani kívánja a z Alap kezelési szabályzatát
is.
A tőkeemelés és a fenti 2.-4. pontok szerinti módosítások az Alap kezelési
szabályzata alapján befektetői jóváhagyáshoz kötöttek. Az Alapkezelő felhívja
az Alap befektetőinek figyelmét, hogy a kezelési szabályzat tervezetét a jóváhagyás
megszerzése végett kizárólag azoknak a befektetőknek küldi meg, akik 2021.11.04.
napjáig bejelentik az Alapkezelő részére a kapcsolattartási elérhetőségüket, továbbá
igazolják a befektetői minőségüket („Befektetői Bejelentés”).
A kezelési szabályzat módosítások tervezett hatálybalépésének napja
2021.11.15.
A Befektetők 2021.11.14. napjáig, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba jogosultak nyilatkozni a kezelési szabályzat Felhívásban megjelölt
módosításainak elfogadása tárgyában. Az a befektetői nyilatkozat érvényes, amely a
fent megjelölt határidőn belül az Alapkezelőhöz a fent megjelölt okirati formában
írásban visszaérkezett.

A tervezett tőkeemelésre tekintettel jelen eljárás során a befektetői nyilatkozat
hiányát csak a tőkeemelésen felüli változtatások esetében lehet megtett
hozzájárulásnak értelmezni.
Amennyiben a módosítást támogató igen szavazatok – a fenti kivételen túl, ideértve
az azon befektetési jegyek által megtestesített szavazatokat is, ahol a befektető a
felhívásban megszabott határidőben nem nyilatkozott, vagy nem adott meg
kapcsolattartási elérhetőséget – száma eléri a kezelési szabályzatban meghatározott
arányt, úgy a befektetők kezelési szabályzat módosításához való hozzájárulását
megadottnak kell tekinteni, ellenkező esetben a kezelési szabályzat javasolt
módosítása elvetettnek tekintendő.
Amennyiben a felhívási határidőben valamennyi befektető érvényesen leadta a
szavazatát, úgy a kezelési szabályzat azon a napon lép hatályba, amelyen az utolsó
befektetői szavazat is beérkezett az Alapkezelőhöz.
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